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Huisartsen Centrumassistentes POH -S POH GGZ

Mevr. C. Cornelissen
(coördinerend huisarts)

Corina van Zanten
(hoofdassistente)

Gonnie Vollebregt Bertina Dannenberg

Mevr. S. Kotterer Ayse Parlak Arjanne van der Veen Sophie Thunnissen

Mevr. A. van Seventer Ashley van Eck

Mevr. M. Verdijk Karin Westland / Nawal Yassou

Mevr. C. Könemann Ryanne Floor

Leeftijd

Aantal 

Mannen

Aantal 

Vrouwen Totaal %

0-4 298 263 561 11

5-14 279 286 565 11

15-24 265 309 574 11

25-44 929 1108 2037 38

45-64 451 433 884 17

65-75 121 164 323 6

> 75 123 202 325 6

Totaal 2504 2765 5269

Onze patiënten

De populatie van het centrum bestaat voor een deel uit laaggeletterde 

allochtonen (vooral eerste generatie) en autochtonen, daarnaast jonge 

hoogopgeleide autochtone patiënten. Dit geeft een bonte mix van 

zorgbehoeften waarop het team op probeert in te spelen.

Eind 2016 waren er 5241 patiënten ingeschreven.

Het aantal ingeschreven mutaties was 554 waarvan 80 geboortes.

Het aantal uitgeschreven mutaties was 582 waarvan 27 overleden.

In de wijken Nieuw-Hoograven/Bokkenbuurt is:

48% van Nederlands afkomst 

27% van Marokkaanse en 6% Turks.

De inkomens liggen erg laag en 16% van de wijkpopulatie heeft een 

uitkering

De Volksgezondheidsmonitor van de gemeente Utrecht geeft aan dat in 

Hoograven de levensverwachting met een goede gezondheid ligt op 63 

jaar. Dat is ver beneden het gemiddelde van Utrecht.

Onze medewekers

De artsen werken parttime en werken in koppels die bij de patiënten bekend zijn.

In het assistente team heeft een medewerkers wijziging plaats gevonden vanwege verhuizing. 

Het POH GGZ team is uitgebreid. Sophie Thunnissen is basis psycholoog en heeft hiervoor bij 

Altrecht gewerkt als behandelaar.

Aantal 

2015

Aantal 

2016

Aantal per 1000 

patiënten 2016

Nivel referentie 

per 1000 

patienten

Consult 10211 10357 1991 2127

Consult > 20 min 3703 3276 630 493

Visite 320 316 61 115

Visite >20 min 165 192 36 80

Telefonisch 

consult

7317 7499 1442 1059

Email consult 85 116 22 17

Chirurgie 110 102 19 31

Cyriax injectie 13 15 3 22

IUD 55 49 9 7

Teledermatologie 3 4

Spirometrie 84 127



Laaggeletterdheid
Met de laaggeletterdheid van een 

groot deel van de bevolking wordt in 

de praktijk rekening gehouden. Alle 

medewerkers hebben training gehad 

bij Pharos, hoe om te gaan met 

laaggeletterdheid. In alle 

spreekkamers liggen platen boeken 

van het lichaam ter verduidelijking. 

De informatie in de praktijk speelt 

hierop in met tekeningen ipv teksten. 

Van het UFA (Achterstandsfonds 

Utrecht) is hier financiering voor 

ontvangen.

Gezond (W)eten en doen
Het netwerk Gezond (w)eten en doen is uitgebreid met meer partners in de wijk die net als wij 

de Gezonde Wijk aanpak mee willen opbouwen. 

Het beweegprogramma voor kinderen met overgewicht is verder geprofessionaliseerd. Het 

team dat de kinderen stimuleert om te gaan en te blijven bewegen bestaat uit 

fysiotherapeuten, Harten voor Sport, diëtiste, vitaliteitsmakelaar. De jeugdartsen, de scholen 

en de huisartsen motiveren de ouders en de kinderen om deel te nemen aan dit programma. 

De nieuwe naam voor het beweegprogramma is BOKS.

In mei is er een middag georganiseerd in de Moskee waar diverse partners voorlichting 

hebben gegeven over medicatie tijdens de Ramadan, gezonde voeding en bewegen.

In 2017 wordt dit netwerk voortgezet 

Diabetes zorg
Voor de diabeteszorg zijn 

samenwerkingsafspraken gemaakt met 

diëtiste, podotherapeut, saltro en internist. 

Deze chronisch patiëntengroep is goed in 

beeld bij de POH-S. De indicatoren worden 

volgens afspraak geregistreerd in het HIS. 

De probleem patiënten worden met de 

huisarts besproken.

1-1-2013 1-1-2014 1-1-2015 31-12-2015

Diabetes Mellitus Type 1 T90.1 16 17 16 17

Diabetes mellitus Type 2 T90.2 260 265 286 298

CVRM primair K86 335 353 340 338

CVRM secundair K87 229 224 252 292

COPD R95 95 88 89 85

Astma R96 204 217 255 284

Angst P01 143 144 175 184

Depressie P76 155 146 179 180

Slapeloosheid P06 166 171 235 230

Lage rugpijn L03 234 256 417 364

Arthrose L84 7 8 6 8

Osteoporose L95 31 35 43 56

Overgewicht T83 85

aantal patiënten in 2016 met chronische ziektebeelden waar 

(multidisciplinaire) zorgprogramma’s voor zijn

GGZ

De nieuwe POH GGZ heeft begin 2016 een kwaliteitsslag 

gemaakt op patiënten die al langere tijd GGZ medicatie 

gebruiken en een zorg mijdend gedrag hebben. Deze zijn 

in kaart gebracht en uitgenodigd voor een gesprek met 

deze POH GGZ.

E-health ondersteuning van de consulten is mogelijk 

maar het blijft lastig in Hoograven patiënten te motiveren 
om hier gebruik van te maken. 

Verleende zorg in 2016

Ouderenzorg

Ouderen zolang mogelijk verantwoord 

zelfstandig thuis blijven wonen

In mei 2016 is het ouderenproject in de wijk 

Hoograven van start gegaan in opdracht van 

de gemeente Utrecht en Zilveren Kruis. Een 

intensieve samenwerking met wijkverpleging  

(Careyn), het buurtteam ouderen  en het 

welzijn (Samen Hoograven). 

We richten ons op de vraag hoe ouderen het 

liefst willen leven, wat daarvoor nodig is en hoe 

wij dat kunnen organiseren.  De vraag van de 

oudere is leidend en het aanbod zal hierop aan 

moeten sluiten. Dit zou dus kunnen leiden tot 

nieuwe ”zorgarrangementen”. Er wordt gewerkt 

met multidisciplinaire zorgplannen waarbij 

duidelijk is wie wat doet.
COPD

Vanaf 2016 hebben we met Zilveren Kruis een ketencontract afgesloten 
voor de COPD patiënten. Hierin is de samenwerking met fysiotherapie op 
beweegprogramma’s voor COPD patiënten versterkt. Met het longarts en 
de longverpleegkundige van het Diaconessenhuis zijn afspraken gemaakt. 
Deze komen de kwaliteit van de behandeling van COPD patiënten ten 
goede. De beoordeling van de spirometrien, uitgevoerd in de praktijk,  
wordt geëvalueerd door  longarts. De longverpleegkundige loopt mee in 
de praktijk om advies te geven over verbetering van het spreekuur. Er zijn 
afspraken over meekijk consult door longarts en de longarts komt 1 keer 
per jaar om casuïstiek te bespreken met huisartsen en POH-s. 

GGZ-consulten Aanta

l 2015

Aantal 2016 Aantal per 1000 pat Nivel referentie per 

1000 patiënten

Consult POH GGZ 70 13 2,5

Consult >20 min 1105 869 167 89

Telefonische  consult/email 610 490 94 9

E-consult 158 30

Visite > 20 min 70 45 8,6 2,5

groepsconsult 27



Kwaliteitsbeleid

Klachten
2 klachten zijn er ingediend bij de klachtenfunctionaris van het centrum. 

De eerste was een mevrouw die obv was van de POH GGZ , afgesproken 
was dat er een verwijsbrief gemaakt zou worden. Dat heeft betreffende 
medewerker gedaan nadat mevrouw er tweemaal om gevraagd heeft. 

De tweede een meneer die vond dat de huisarts haar klacht 
bagatelliseerde. In beide gevallen hebben de betrokken professionals 
contact opgenomen na bemiddeling door de klachtenfunctionaris en 
het uitgesproken met de patiënt. 

Accreditatie 2016 conclusie rapport
In Hoograven zijn we in 2016 met een aantal verbeterplannen aan de slag geweest. 
Er is een kwaliteitsjaarcyclus geïntroduceerd om praktijkzaken rondom de accreditatie beter te laten 
verlopen. 

Training

Alle medewerkers uit de praktijk hebben een training gevolgd in het kader van omgaan met agressie, 
hieruit is een nieuw protocol gemaakt met daarin nieuwe werkafspraken. 

De assistentes van  het gezondheidscentrum, de huisartsenpraktijk en de apotheek hebben met elkaar 
een deskundigheidsbevordering gehad over nierproblemen. Hierbij is het verbeterplan 
geïntroduceerd met als doel vermindering van medicatiefouten en bevorderen van patiënt veiligheid.

Ten aanzien van de financiën van de praktijk is er kritisch gekeken naar het declaratie gedrag van 
medewerkers, er werd structureel les ingepland om de regelgeving en contractuele afspraken met de 
zorgverzekeraar rondom declareren, bij alle medewerkers up to date te houden.

VIM (Veilig Incident Melding)

De VIM procedure bleek in 2016 niet uitvoerbaar. Er was een enorme achterstand van te verwerken meldingen. We besloten van de nood een deugd te maken: er was geen 
probleem , er waren verbeterpunten.
De achterstand, deze bleek te omvangrijk om weg te werken. Het merendeel van deze meldingen bleek te gaan over agressie incidenten. We besloten om niet alle meldingen 
per persoon terug te koppelen, maar een agressietraining te organiseren voor alle medewerkers in de praktijk.

De route van melding hebben we gedigitaliseerd, op de bureaubladen van alle computers staat een icoontje om een VIM te melden.

We bespreken kort na met de meldende medewerkster, om het melden van de Vim te belonen en ook helder te krijgen wat het verbeterpunt is.

Om verbeterpunten te kunnen implementeren in de praktijk, hebben we een excel bestand gemaakt om de meldingen te inventariseren, en de meest frequente of urgente 
verbeterpunten eruit te kunnen halen.

Plan voor 2017:

-jaarlijks agressietraining team.

-DKB Nascholing voor alle medewerkers tbv bekendheid met de Vim, nieuwe stijl

-VIM meldweek

-Verbeterpunten tbv praktijk implementeren


